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DE W EGBRU G
Met het project Seine Schelde Vlaanderen willen we, naast investeren
in infrastructuur voor de binnenvaart, het leven op en langs de
waterweg stimuleren. We zorgen voor duurzame oplossingen en een
aangename omgeving.
voetgangers: de aanloophellingen bedragen ongeveer 4 %, waardoor
iedereen vlot over de brug kan.
Er is verder gedacht aan de veiligheid van de weggebruikers. Zo komt
van het wegverkeer. De verlichting wordt dan weer netjes ingewerkt
in de bogen en leuningen van de brug. Dat betekent geen hinder
voor het verkeer door verlichtingspalen op de weg.

EEN LICHT EN OPEN ONTWERP

De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 99 meter
lang en ongeveer 19 meter breed. Het ontwerp oogt licht en
hedendaags. Het is gebaseerd op de bestaande brug over de
Leie in Olsene. Voor het design van de tuikabels is dan weer
gekeken naar de nieuwe Hogebrug in Harelbeke.

WONEN

OVER WATER

Daarnaast is er gekozen voor een brug die de Leie in één
keer overspant zonder tussenpijlers. Zo zijn er geen zichtbare
pijlers onder de brug. Hierdoor heb je vanaf het jaagpad een
zo niet gehinderd.

4

Overkoepelende
renovatiepremie
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Wa t e r g e m d e e l 2 :
grachten
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Kippenactie

10-12

Politieraad

wordt er tijdens de werken een tijdelijke voetgangersbrug met

DE F IETSBRU G
De Leie wordt niet alleen verbeterd voor de binnenvaart: we
investeren ook in de recreatieve troeven van de streek. Met een

Ve r k i e z i n g e n

Oproep Home Made Markt

Burgemeester Kurt Vanryckeghem
Gemeenteplein 2
tel. 056 62 12 11
fax 056 62 12 23
secretariaat@waregem.be
www.waregem.be

Verspreiding
Gratis en vijf maal per jaar aan alle inwoners van
Waregem
De officiële berichtgeving over Waregem
is terug te vinden

n

Door de bouw van de brug op dezelfde plaats, zal er een
onderbreking zijn van ongeveer 1,5 jaar voor het wegverkeer.

VER KIEZ INGE N

Zitdagen belastingen

Verantwoordelijke uitgever

n

Het bouwen van de nieuwe brug op dezelfde plaats als de
bestaande brug heeft het minste impact op de omgeving. Aan de
kant van Ooigem wordt het waardevol natuurgebied gespaard. In
Desselgem zorgen we ervoor dat alle woningen gevrijwaard blijven.

de beleving van de Leievallei.

De Sprong

n

Voor de locatie van de nieuwe brug waren er twee mogelijkheden:
een nieuwe brug op dezelfde locatie als de bestaande brug of een
nieuwe brug op een nieuwe locatie. Beide opties werden grondig
bestudeerd.

Brug Ooigem-Desselgem

NIEUWS

6

WAAR KOMT DE NIEUWE WEGBRUG?

in Het Gouden Blad
op www.waregem.be
sociale media
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Vergeet je UiTPAS niet! Dit logo toont aan
dat je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit.
www.waregem.be/uitpas

De sprong is gedrukt op
FSC-gecertifieerd papier.
Op evenementen worden er vaak foto’s genomen in
opdracht van het stadsbestuur. Wil je niet dat een
foto van deze activiteit waar jij opstaat gebruikt
wordt door de stad? Laat dit dan schriftelijk weten
aan het stadsbestuur. Veel van de foto’s in De Sprong
werden gemaakt door de Waregemse fotoclubs
Regenboog, Waro, VTB en F64.
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Openingsuren diensten
Wa c h t d i e n s t e n n u t t i g e
telefoonnummers
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Wa r e g e m t e k e n t
Lokale helden
Buitenspeeldag
Sportquiz

Te
winnen!

Kerekewere-festival

2 x 2 tickets voor de
theatervoorstelling
Orakel op 28 mei in
CC De Schakel
(zie pg 20).

Erfgoeddag
Memorial Day

Wedstrijdvraag
Vorige prijsvraag
Het fotoboek The Wolfpack: 365 days on the road
gaat over wielerploeg Quick-Step. Lut Buyse wist
dit en won 2 VIP-tickets voor de Cyclocross
Masters.

Nieuwe wedstrijdvraag
Met welke topmuzikant bundelt Natalia haar
krachten op donderdag 19 december in CC De
Schakel?
Stuur je antwoord tegen uiterlijk 29 april naar
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,
Gemeenteplein 2 – 8790 Waregem met vermelding
van je adresgegevens en telefoonnummer.
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De nieuwe Vlaamse
renovatiepremie
Misschien denk je aan een kleine of grotere renovatie van jouw woning. Vergeet niet dat je
daarvoor misschien wel een premie kan krijgen als je gebouw minstens 30 jaar oud is. De recent
vernieuwde Vlaamse Renovatiepremie maakt het voor jou ook makkelijker. Die bundelt immers
de oude renovatiepremie en de vroegere verbeteringspremie.
Wie komt in aanmerking voor de premie
Je bent eigenaar-bewoner en de woning is de enige
die je bezit? Dan is een aanvraag mogelijk als je
gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger is dan:
n 43 870 euro als alleenstaande zonder persoon ten
laste
n 62 670 euro als alleenstaande met een persoon ten
laste (+ 3510 euro per bijkomende persoon ten
laste)
n 62 670 euro als je gehuwd of samenwonend bent
(+3510 euro per persoon ten laste).
Let op, het gaat hier om je inkomen van twee jaar voor
de aanvraagdatum!
Er is geen inkomensgrens als het gaat om een woning
die je verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.
Welke categorieën/werken komen in aanmerking
n de structurele elementen: werken aan de
funderingen, muren, draagvloeren en trappen.
n het dak: werken aan het dakgebinte, de
dakbedekking, goten en afvoer.
n het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en
buitendeuren, als ze voldoen aan de
ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit.
n de technische installaties: werken aan de
elektrische installatie, de sanitaire installatie in
badkamer en toilet en de centrale verwarming.

Over welke bedragen gaat het
De premie wordt berekend per categorie van werken.
Per categorie zijn er facturen van minstens 2500 euro
exclusief btw nodig. Het maximumbedrag van de
premie voor alle categorieën samen is 10 000 euro
exclusief btw.
Voor eigenaars-bewoners is het premiebedrag een
vast percentage van het totale factuurbedrag. Dat is
wel afhankelijk van het inkomen. Enkele doelgroepen
hebben recht op het hoogste premiepercentage van
30% (met een maximum van 3333 euro per categorie):
n alleenstaanden met een inkomen van maximum
31 340 euro.
n alleenstaanden met een persoon ten laste en een
inkomen van maximum 43 870 euro (plus
3510 euro per extra persoon ten laste).
n samenwonenden met een inkomen van maximum
43 870 euro (plus 3510 euro per extra persoon ten
laste).
n Eigenaars die de gerenoveerde woning verhuren
aan een sociaal verhuurkantoor.
Wanneer vraag je de premie aan
Nadat de werken uit een bepaalde categorie
afgewerkt en gefactureerd zijn, kan je je aanvraag
doen. Eigenaars-bewoners moeten op de
aanvraagdatum in de gerenoveerde woning wonen.

Let op: voor elke categorie van werken kan je maar één keer per tien jaar een premie aanvragen.
www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie
of bel naar 1700 (Gratis infonummer Vlaamse Overheid) of bij de dienst stedenbouw
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WONEN

GRATIS WOONMETER
ONTLENEN

Energiepremies via
Fluvius

Isolatieplannen voor je dak,
(zolder)vloer, spouw-of
buitenmuren? Of ben je van plan
om nieuwe ramen te plaatsen of
een warmtepomp, zonneboiler of
warmtepompboiler te laten
installeren? Daar heeft Fluvius
– het vroegere Eandis – premies
voor. Vanaf drie investeringen is er
nog een extra totaalrenovatiebonus!
Lees er alles over op
fluvius.be/nl/thema/premies.
Je kan bovenop de premie van
Fluvius nog 20% premie van de
stad krijgen. Bedragen kleiner dan
10 euro worden niet uitbetaald en
er is een maximum van 250 euro
per dossier. De betaling gebeurt
automatisch, drie maanden na de
betaling door Fluvius.

GRATIS
ENERGIESCAN

Wist je dat de lucht in je woning
meer vervuild kan zijn dan de
buitenlucht? Je woning ventileren
en verluchten is daarom erg
belangrijk. Weet je niet goed
wanneer en hoe dit moet? Dan
kan je gratis de woonmeter
ontlenen in het welzijnshuis voor
maximum 14 dagen.
Het is een eenvoudig toestel dat
met pictogrammen toont hoe je
correct kan verluchten en
ventileren. Naast de temperatuur
meet dit toestel ook de
luchtvochtigheid. Het helpt je bij
vocht en schimmel en het
verhoogt het comfortgevoel. Bij
het toestel zit een brochure die je
verder op weg helpt.

Wil je ook minder betalen voor
gas, elektriciteit, mazout en water?
Dat kan, zelfs zonder grote
veranderingen. Als je aan één van
de voorwaarden voldoet, krijg je
een energiescan bij jou thuis. Alle
voorwaarden lees je op
www.vzweffect.be/
energiesnoeiers/energiescan
De energiesnoeiers komen in je
huis kijken naar elektronische
toestellen die invloed kunnen
hebben op jouw energieverbruik.
Ondertussen geven ze tips om
energie te sparen zonder grote of
dure ingrepen te moeten doen.
Samen met jou bekijken ze op
welke premies en/of kortingen je
recht hebt. De energiesnoeiers
werken samen met Fluvius en stad
Waregem, het zijn dus geen
verkopers.

Welzijnshuis
056 62 98 11
energie@welzijn.waregem.be

Vraag verwarmingstoelage aan
Je kan van de stad een toelage krijgen voor een deel
van je verwarmingskosten. Het is vooral belangrijk dat
je je aanvraag doet binnen de 60 dagen na de levering
van huisbrandolie, verwarmingspetroleum of
bulkpropaangas. Om in aanmerking te komen voor de
verwarmingstoelage moet je tot één van deze drie
categorieën behoren:
n personen met recht op een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering
n personen met een laag inkomen
n personen met een schuldoverlast

Aanvragen in het welzijnshuis
Je kan zonder afspraak in het welzijnshuis terecht om
te bekijken of jij recht hebt op de verwarmingstoelage.
Vergeet niet om volgende zaken mee te brengen:
n
n
n
n
n
n

Kopie identiteitskaart gezinshoofd (beide zijden)
Kopie van kadastraal inkomen van eigendom
Factuur van de levering brandstof
Klevertje ziekenfonds van het gezinshoofd
Bankrekeningnummer en telefoonnummer
(voor personen in schuldbemiddeling: attest van de
schuldbemiddelaar)

Welzijnshuis I 056 62 97 30 I thuiszorg@welzijn.waregem.be
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NIEUWS

Hulp bij invullen
belastingbrief
Binnenkort valt de belastingbrief in de bus (of staat hij
je op te wachten via Tax-on-web) en het invullen is niet
altijd vanzelfsprekend. Daarom kan je voor hulp
terecht bij de FOD financiën in mei en juni.
n In mei iedere werkdag van 9.00u. tot 12.00u.
n In juni iedere werkdag doorlopend van 9.00u. tot
15.00u.
Controle belastingen
Pand 304, 3e verdieping, deur 122
02 57 82 660

Kippenactie 2019
Kippen brengen meer op dan je denkt! Ze verwerken
jaarlijks 50 kg keukenafval dat anders bij het restafval
terecht komt. Ze zijn ook een prettig gezelschap in je
tuin. Koop je maximum vier scharrelkippen via de
jaarlijkse kippenactie, dan krijg je ook dit jaar 2,5 euro
tussenkomst per kip. De actie loopt nog tot eind mei
bij deze handelaars:
n
n
n

Aveve Tuincentrum Waregem
Groenservice Hooghe bvba
Pluimveehandel Nathalie Vanneste

Het aanvraagformulier voor de tussenkomst van de
stad vind je op www.waregem.be/kippenactie.

Sinds 31 maart is de praktische
werking van de dienst burgerlijke stand
ingrijpend veranderd. Een grondige
wijziging van de wetgeving moet
zorgen voor een snellere werking,
minder kans op fouten en een
vermindering van de werklast.
Zo worden alle akten nu uniform en
digitaal opgemaakt. De bevoegde
schepen of medewerker van het
stadhuis ondertekent ze niet meer op
papier maar elektronisch, via de
e-identiteitskaart. De federale overheid
zorgde ook voor een nieuwe Belgische
databank: de Databank voor Akten van
de Burgerlijke Stand (DABS). Die is
rechtstreeks gekoppeld met het
Rijksregister. Hierdoor worden er veel
gegevens direct en automatisch
aangepast, bijvoorbeeld de burgerlijke
staat na een echtscheiding of de
afstamming nadat een kind werd
erkend.
Concrete gevolgen voor de burger
n Burger moet akten niet meer
ondertekenen. Ondertekening door
de burgerlijke stand zelf (schepen of
stedelijk personeel) is voldoende.
n Opvragen van afschriften en
uittreksels van akten is mogelijk via
elk gemeentebestuur, ongeacht
waar de akte is opgemaakt.
n Enkele akten worden sneller
openbaar beschikbaar:
overlijdensakten (na 50 jaar),
huwelijksakten (na 75 jaar). Dit is
makkelijk voor stamboom- of ander
onderzoek. Andere akten blijven op
100 jaar.
Dienst burgerlijke stand
056 62 12 30
burgerlijkestand@waregem.be

Dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be
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Modernisering
burgerlijke stand
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NIEUWE POLITIERAAD
Op dinsdag 12 februari heeft de nieuwe politieraad de eed afgelegd voor de bestuursperiode van
2019 tot 2024. De politieraad bestaat uit de 5 burgemeesters uit de politiezone MIRA,
21 gemeenteraadsleden uit diezelfde gemeentes, de korpschef van politiezone MIRA en de
secretaris die verantwoordelijk is voor de notulen. De politieraad organiseert en beheert de
werking van politiezone Mira op vlak van begroting, personeelsformatie en benoemingen.
Voorzitter is Waregems burgemeester Kurt Vanryckeghem.
Van links naar rechts op de foto:
Vooraan: Lut Deseyn (burgemeester Avelgem), Gino
Devogelaere (burgemeester Anzegem), Frederik
Vandecasteele (korpschef), Kurt Vanryckeghem
(burgemeester Waregem/voorzitter), Isabelle
Bouckaert (secretaris), Marc Doutreluingne
(burgemeester Zwevegem), Dirk Walraet
(burgemeester Spiere-Helkijn).
Midden: Henri Destoop, Marc Vercruysse, Jules
Godefroid, Michiel Vandewalle, Hilde Malfait, Sven
Goethals, Bart Kindt, Bart Colson, Carol Bostyn,
Isabelle Dewitte

Achteraan: Xavier Wyckhuyse, Nicolas Debonnet,
Annicq Verschuere, Simon Vandendriessche, Johan
Delrue, Margot Desmet, Yves De Bosscher, Wim
Monteyne, Davy Demets, Eddy Recour
Brigitte Desmet ontbreekt op de foto.
Politiezone Mira I 056 62 67 00

Laat je creaties zien op de Home Made Markt
(22-23 juni)
Het bruist in Waregem van creatieve ideeën en zo
hebben we het graag. We willen de creatievelingen
graag een handje helpen met een nieuwe editie van
de Home Made Markt: een gezellige markt met
verkoop van producten die thuis gemaakt zijn, unieke
en creatieve stukken, met de hand gemaakt, slow
made. Deze markt wordt een zomerse editie. We
maken dit jaar een straffe combinatie met PreCongé,
een foodtruck- en belevingsfestival rond de
stadionvijvers.
Teken of schilder je? Ontwerp je juwelen?
Maak je lekkere creaties in de keuken?
Ligt naaien, breien of haken je erg goed? Toon
wat je thuis creëert en schrijf je nu in via
www.waregem.be/homemademarkt
(Inschrijven kan tot 20 mei).

Dienst cultuur I 056 62 13 72
cultuur@waregem.be
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WATERGEM
(deel 2)

Van gracht naar Leie
Al het regenwater dat boven Waregem valt, gaat naar de Leie. In de stadskernen wordt het water
onder de straat afgevoerd via grote rioleringsbuizen. Wist je dat die tot wel anderhalve meter
hoog en breed kunnen zijn? Er ligt bijvoorbeeld zo een exemplaar onder het kruispunt aan de
(vroegere) Zeswegen. Buiten de stadkern gaat het water echter naar de grachten. Ze zijn minder
hoog, minder diep, maar wel zeer belangrijk.

Water vasthouden en langzaam
afvoeren

Grachten vind je zowel langs de weg als tussen de
velden. Telkens hebben ze dezelfde functie: eerst
vangen ze het water op, dan houden ze het vast om
te laten intrekken in de bodem en de rest van het
water voeren ze langzaam af naar de grotere
waterlopen (beken en de Leie). Hoe herken je
trouwens een goede gracht? Als er na een stevige
regenbui enkele dagen lang water blijft in staan.

Lang leve de zandruggen

Om het Waregems landschap gezond te houden, is
het belangrijk om het water op een goede manier te
laten wegstromen. Grachten spelen hier een grote rol
in. Omdat ze het water ook deels vasthouden, is dat
positief voor het grondwater. De planten kunnen
groeien, de bodem droogt niet uit en vaak is het ook
drinkwater voor dieren. Waregem ligt op twee grote
zandruggen (namelijk de Gentseweg en de
Deerlijkseweg). Omdat zandige lagen goed doorlatend
zijn, is Waregem uiterst geschikt om water naar de
ondergrond te sturen. Daarom zet de stad in op goed
onderhouden grachten. Zo kan de natuur zijn gang
gaan, blijft de bodem gezond en is kans op
wateroverlast minder groot.

Dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer
056 62 12 73 I technischedienst@waregem.be
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Onderhoud is belangrijk

In onze stad zijn er 46 km aan grachten op het
openbaar domein. De dienst wegen en waterlopen en
de stedelijke werkplaats zorgen ervoor dat al die
kilometers in goede staat blijven. Elk jaar besteedt
Waregem 32 500 euro om een vierde van het
grachtenstelsel te ruimen. Om de vier jaar krijgen alle
gemeentelijke grachten dus een grondige
onderhoudsbeurt. Daarnaast worden de grachtkanten
twee keer per jaar gemaaid. Dat gebeurt ook voor de
verkeersveiligheid: verkeerstekens en signalisatie
blijven zo zichtbaar. Herstellingen aan oevers en het
opruimen van afval, vuil en plantenresten maken het
onderhoudsplaatje compleet.

Spelregels voor private grachten

Niet alle grachten zijn openbaar. Woon jij langs zo’n
gracht op privéterrein, dan zijn er een aantal
spelregels. De kosten voor het onderhoud en/of
herstel van de gracht, bermen, overwelving of
kopmuren zijn immers voor wie grond of een
eigendom bezit naast die gracht. Je moet er in dat
geval ook op toezien dat de gracht niet verstopt raakt
door takken, wortels of afval. Voor werken die de
gracht wijzigen - bijvoorbeeld inbuizen of ophogen van
de talud – moet je altijd een vergunning aanvragen. De
dienst stedenbouw kan je hierbij zeker verder helpen.
VOLGENDE EDITIE:
alles over waterdoorlatende verharding.

O V E R W AT E R

Nieuwe brug
Ooigem - Desselgem
De Vlaamse Waterweg wil met het project Seine Schelde
Vlaanderen het transport over het water (de binnenvaart)
versterken als alternatief voor wegtransport. Een
vrachtschip haalt immers 220 vrachtwagens uit het
verkeer. Hiervoor moeten de bruggen wel 7 meter hoog
zijn en dat haalt de brug tussen Ooigem en Desselgem
niet. Ze wordt daarom vernieuwd, inclusief een aparte
fietsbrug. De verwachtingen zijn dat de bouw van de
nieuwe verkeersbrug start tegen deze zomer. Voor de
fietsersbrug is het nog wachten tot ten vroegste de tweede
helft van 2020.
De brug wordt een stalen boogbrug van 99 meter lang en
ongeveer 19 meter breed. Ze zal de Leie in één keer
overspannen, zonder tussenpijlers. Het ontwerp is
gebaseerd op de bestaande brug over de Leie in Olsene.
Het design van de tuikabels lijkt op dat van de Hogebrug in
Harelbeke. De aanleg duurt ongeveer 1,5 jaar.
Gemotoriseerd verkeer zal een omleiding moeten volgen.
Voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke
voetgangersbrug met fietsgeulen.
De Vlaamse Waterweg
09 292 12 11
www.seineschelde.be
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WAAR KOMT DE NIEUWE WEGBRUG?

Voor de locatie van de nieuwe brug waren er twee mogelijkheden:
een nieuwe brug op dezelfde locatie als de bestaande brug of een
nieuwe brug op een nieuwe locatie. Beide opties werden grondig
bestudeerd.
Het bouwen van de nieuwe brug op dezelfde plaats als de
bestaande brug heeft het minste impact op de omgeving. Aan de
kant van Ooigem wordt het waardevol natuurgebied gespaard. In

KORTE
BERICHTEN
Nieuw kruispunt. Sinds begin
maart is Waregem een kruispunt
rijker: waar de Anzegemseweg, de
Eugène Bekaertlaan en de Flanders
Fieldweg samen komen, is er nu
een extra ontsluiting voor het
bedrijventerrein Waregem Zuid.
Dat moet de files op de
Anzegemseweg richting E17 laten
slinken. Er is bovendien een extra
rijstrook in de Flanders Fieldweg
voor het verkeer richting E17.
Veilige fietsvoorzieningen op het
kruispunt maken het plaatje
compleet. n
#werkenring afgerond. Sinds
22 maart is het heraangelegde
traject Noorderlaan – Westerlaan
officieel open gegaan. Het hele
project duurde ongeveer 3 jaar en
4 maanden. Het stadsbestuur
bedankt iedereen voor het geduld.
Gelukkig kregen we hier een mooi
stuk openbaar domein voor terug. n
Verplaatsing hoofdriool. Sinds
begin deze maand zijn aan het
Regenboogstadion de werken
gestart voor de verplaatsing van de
hoofdriool naar de Zuiderlaan. Dat
is nodig voor de voorziene bouw
van het hotel en appartement aan
het stadion. Er komt gelijktijdig ook
een driekwartrotonde tussen de
Meerstraat en parking Expo. Deze
werken moeten afgerond zijn in het
najaar. n

02

I I n f o b l a d Wa r e g e m 2 0 1 9 I 9

Verkiezingen

Naar de stembus op zondag 26 mei
Bijna 30 000 Waregemnaars trekken op zondag 26 mei naar de stembus. Op die dag kiezen we de
leden van het Vlaams Parlement, de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers en het
Europees Parlement.

Nieuwe stemlocaties
Je brengt je stem uit tussen 8.00u. en
14.00u. in één van de 43 Waregemse
stembureaus, verspreid over tien locaties.
Wie gaat stemmen in Waregem centrum
en Desselgem moet er wel rekening mee
houden dat het stembureau op een
nieuwe locatie zit (zie kaderstuk). De
andere acht locaties blijven dezelfde.
Oproepingsbrief
Om te gaan stemmen, moet je minstens
18 jaar zijn en heb je een oproepingsbrief
nodig. Die mag je in de week van 6 mei in
je brievenbus verwachten. Voor Belgen is
het een witte kaart, voor ingeschreven
EU-burgers een speciale blauwe kaart
want zij kunnen enkel stemmen voor het
Europees Parlement. Verlies de
oproepingsbrief zeker niet, want je moet
die meebrengen naar het kiesbureau. Er
staat ook nuttige informatie op: de locatie
en nummer van het stembureau waar je
moet stemmen. Als je je oproeping niet
kreeg of verloor, dan kan je vanaf 13 mei
terecht bij de dienst bevolking in het
stadhuis of in de deelgemeentehuizen.

1

Stembureau

Adres

Waregem centrum NIEUW
(nr. 45 – 51)

Waregem Expo,
Zuiderlaan 20

*

2 Gaverke (nr. 52 – 57)

OC Gaverke,
Zeswegenstraat 120

3 Nieuwenhove (nr. 58 – 60)

OC Nieuwenhove,
Kerkhofstraat 30

4 Torenhof (nr. 61 – 65)

Stedelijke Basisschool,
Albert Servaeslaan 60

5 De Biest (nr. 66 – 68)

SO De Roose,
Smedenstraat 4

6 De Bilkhage (nr. 69 – 70)

SO Bilkhage, Lavendellaan
31

7 Beveren-Leie (nr. 71 – 76)

Stedelijke Basisschool,
Koning Albertstraat 41

8

Desselgem
(nr. 77 – 82)

NIEUW

9 Sint-Eloois-Vijve (nr. 83 – 86)
10

De Meers (nr. 87)

OC De Coorenaar,
Georges Coornaertdreef 7
Stedelijke Basisschool,
Koekoekstraat 26
Woonzorgcentrum De
Meers, Schakelstraat 43

* Op de dag van de verkiezingen zijn er werken aan de Zuiderlaan.
We raden aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.
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VERKIEZINGEN

Verkiezingsloket in stadhuis
Tot aan de verkiezingen kan je met al je vragen over
de verkiezingen terecht bij de dienst bevolking of in de
deelgemeentehuizen. Op de dag van de verkiezingen,
zondag 26 mei, is het stadhuis ook speciaal open. Je
kan ter plaatse gaan of bellen naar 056 62 12 40. Het
loket is open van 8.00u. tot 14.00u. De
deelgemeentehuizen zijn die dag gesloten.
Hoe stem je geldig?
Gouden regel: enkel bolletjes rood kleuren binnen
dezelfde partij.

GELDIGE STEM

ONGELDIGE STEM

Verschillende mogelijkheden:
n Je stemt voor een partij: in dat geval kleur je enkel
het bolletje onder de partijnaam.
n Je stemt voor één of meerdere kandidaten/
opvolgers van een partij: in dat geval kleur je het
bolletje naast de naam van één of meerdere
kandidaten/opvolgers van die partij.
n Je stemt voor een partij én voor één of meer
kandidaten/opvolgers van een partij: in dat geval
kleur je het bolletje onder de partijnaam en één of
meerdere bolletjes naast de namen van de
kandidaten/opvolgers.

GELDIGE STEM

GELDIGE STEM

Je stem is ongeldig als …
n Je op eenzelfde stemformulier stemt voor
verschillende partijen.
n Je op eenzelfde stemformulier stemt voor één
of meer kandidaten/opvolgers van
verschillende partijen.
n Je op het stembiljet zaken doorschrapt of zelf
tekst of tekeningen toevoegt.

Ik kan niet gaan stemmen, wat nu?
Dan kan je iemand anders in je plaats laten stemmen
met een volmacht. Die kan je geven aan iedere andere
kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft.
Elke burger kan maar één keer per volmacht
stemmen. Er zijn geen andere voorwaarden, de
volmachtdrager hoeft bvb. geen familie te zijn.
Om een volmacht aan te vragen, heb je twee
documenten nodig: het volmachtformulier en een
geldig attest waarmee je bewijst dat je niet zelf kan
gaan stemmen (zie tabel pg 12). Het volmachtformulier
kun je bekomen in het stadhuis of de
deelgemeentehuizen maar je vindt het ook op https://
verkiezingen.fgov.be/.
Voor situaties 1 tot en met 5 is een tussenkomst van
de dienst bevolking niet nodig, dit kun je volledig zelf
regelen met het volmachtformulier en het attest. Voor
situaties 6 en 7 moet je wel naar het stadhuis of

deelgemeentehuis gaan, want het vereiste attest
wordt daar opgemaakt.
Gaan stemmen met een volmacht is eenvoudig. Je
gaat naar het stembureau waar de volmachtgever
normaal moest gaan stemmen en je geeft het
volgende af aan de voorzitter van het bureau: het
volmachtformulier, het bijhorende attest, de
oproepingsbrief van de volmachtgever, je eigen
oproepingsbrief en je identiteitskaart.
Ook als je geen volmacht wil of kan geven, is er een
oplossing. Bezorg je oproepingsbrief en het geldige
attest (zie tabel pg 12) aan de dienst bevolking. Je kan
dit doen tot en met zondag 26 mei. Of laten doen,
want ook een familielid, vriend(in) of buur mag dit
doen. Zij kunnen dit op de verkiezingsdag ook afgeven
aan de voorzitter van het stembureau waar je zou
moeten gaan stemmen.
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Oeps, niet gestemd
Ben je niet gaan stemmen en heb je dit niet op
voorhand laten weten?
Als je een geldige reden had (zie tabel), stuur dan
tegen uiterlijk 2 juni een brief met de nodige
bewijsstukken naar Vredegerecht Waregem,
Stationsstraat 127, 8790 Waregem.
Heb je geen geldige reden (gewoon vergeten, te laat
aangeboden aan het stemlokaal …), dan schrijf je ook
best een brief naar het Vredegerecht met een woordje
uitleg.
In beide gevallen stuur je, indien mogelijk, een kopie
van je oproepingsbrief mee en vergeet vooral niet je
identiteitsgegevens te vermelden.
Wist je dat...
n de nummers van de stembureaus in Waregem
pas beginnen bij nummer 45 aangezien de
nummering doorloopt over de stembureaus
van het kieskanton: Harelbeke (1 – 30), Deerlijk
(31 – 44) en Waregem (45 – 87)?
n er maar liefst 528 Waregemnaars meewerken
aan het goede verloop van de verkiezingen,
verspreid over de 43 stembureaus (258) en de
45 telbureaus (270)?
n elk stembureau en telbureau 1 voorzitter,
1 secretaris en 4 bijzitters telt?
n na de sluiting van de stembureaus om 14.00u.
het tellen van de stemmen begint vanaf
15.00u.?
n de stemmen van Waregem, Harelbeke en
Deerlijk geteld worden in Harelbeke als
kieskantonhoofdplaats?

Verkiezing zoekt
vrijwilligers
Zie jij het zitten om op zondag 26 mei deel uit te
maken van een stembureau als voorzitter, secretaris of
bijzitter? Dan kan je je altijd opgeven als vrijwilliger.
Ook voor de telbureaus in Harelbeke kan je je
opgeven als vrijwilliger. Stuur een mail naar
bevolking@waregem.be of kom eens langs in het
stadhuis of deelgemeentehuis.

Dienst bevolking
056 62 12 40
bevolking@waregem.be
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Situatie volmacht

Vereist attest

1

Ziekte of handicap

Medisch attest door arts

2

Beroepsredenen
binnen- of buitenland

Attest door werkgever

3 Gevangenis

Attest door strafinstelling

4

Geloofsovertuiging

Attest door religieuze
overheid

5

Studieredenen

Attest door schooldirectie

Attest via bewijsstukken
Verblijf in het buitenland
of verklaring op eer door
6
wegens privé-redenen
dienst bevolking
7

Schipper, marktkramer,
kermisreiziger of
zelfstandige

Attest door dienst
bevolking op basis van
bewijs uitoefening beroep

https://verkiezingen.fgov.be/
of dienst bevolking (stadhuis en
deelgemeentehuizen) via bevolking@waregem.be
of op de dag van de verkiezingen:
Verkiezingsloket (stadswinkel) I 056 62 12 40

W E E K VA N D E

WEEK VAN DE OPVOEDING
Van 16 tot 23 mei in de bib

Dit jaar is het thema van Week van de Opvoeding: Opvoeden, dat doen we samen. Het uitgelezen
moment om samen te werken en nieuwe banden te smeden. Daarom slaan de bibliotheek, Huis
van het Kind en de Gezinsbond de handen in elkaar.
Lezing ‘Slaapmoeilijkheden bij kinderen’ – Veerle
Roose | Donderdag 16 mei om 19.30u. | Bibbox
Is bedtijd een heuse bedstrijd? Coach Veerle Roose
geeft je raad en praktische tips bij slaapmoeilijkheden.
We staan stil bij slaaptijden, slaaprituelen,
verwachtingen en slaapgedrag van het kind.
Voor ouders met moeilijk slapende kleuters of
basisschoolkinderen.
Gratis, inschrijven via bibliotheek@waregem.be
In samenwerking met Gezinsbond Waregem
Boekstartdag |
Zaterdag 18 mei
doorlopend van
10.00u. tot
16.00u.
Op 18 mei vieren
we Boekstartdag,
een info- en
doedag voor
gezinnen met
jonge kinderen. Kom langs voor de infomarkt en de
gezellige snoezelruimte, laat je kleuter(s) spannende
installaties ontdekken, haal je mooiste pose boven
voor de familiefotoshoot of geniet van een drankje in
het boekstartcafé. In de namiddag kan je met je baby
deelnemen aan babyyoga.
n Babyyoga sessie 1 / 13.15u. – 14.00u.:
voor baby’s van 1 tot 6 maanden
n Babyyoga sessie 2 / 14.15u. – 15.00u.:
voor baby’s van 6 tot 12 maanden
n Babyyoga sessie 3 / 15.15u. – 16.00u.:
voor baby’s van 12 tot 18 maanden

De Boekstartdag is gratis en doorlopend, vooraf
inschrijven is enkel nodig voor de yoga. Een sessie
babyyoga kost 5 euro per duo, inschrijven kan via
bibliotheek@waregem.be.
Workshop Rots en Water (weerbaarheidstraining)
voor ouders – Stijn Janssens samen met
brugfiguren Debby, Lynn en Leni | Maandag
20 mei om 19.00u.
Wist je dat Huizen van het Kind alle Waregemse
basisscholen traint om de methodiek Rots en Water
toe te passen op hun school? Dat is een erkende
psychofysieke weerbaarheidstraining voor kinderen
van 5 tot 12 jaar. De training helpt hen op een
positieve manier voor zichzelf op te komen, versterkt
hun sociale vaardigheden en werkt dus ook preventief
tegen pesten. We vertrekken van een eenvoudige
beeldtaal en wisselen af met leuke en actieve
oefeningen. De ‘rots’ staat hierin voor stevig, sterk en
onwrikbaar. Het ‘water’ past zich gemakkelijk aan, is
zacht en plooibaar. Kinderen leren zichzelf situeren en
zoeken hoe ze de ‘rots’ en het ‘water’ in zichzelf op
een goede manier in evenwicht kunnen houden.
Tijdens deze initiatie krijg je als ouder bruikbare
handvaten om ook zelf met rots en water aan de slag
te gaan.
Voor ouders van basisschoolkinderen.
Gratis, wel vooraf inschrijven via
debby.deklerck@welzijn.waregem.be
Bibliotheek Waregem
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be
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Wat is korte
keten?

Korte keten is een duurzaam
afzetsysteem van
landbouwproducten. Dit is
gebaseerd op vijf principes:
n persoonlijk contact met de
landbouwer
n een goed product voor een
eerlijke prijs voor jou én de
landbouwer
n je steunt de lokale landbouw
n je ontdekt het aanbod van het
seizoen
n door het beperkt aantal
schakels verklein je je
ecologische voetafdruk

PROEVEN VAN
KORTE KETEN
4 tot 12 mei

Waregem heeft verschillende landbouwers die
met veel enthousiasme hoeveproducten thuis
verkopen. Dit gaat van enkel aardappelen tot
hoevewinkels met een groot assortiment. De
Waregemnaar waardeert dit persoonlijk
contact. Nele Timmerman is zo iemand, wij
legden ons oor even te luister bij deze trouwe
hoevewinkelklant.
Voor je gezin koop je graag je groenten en fruit
aan bij de lokale landbouwers. Waarom verkies
je dit boven een warenhuis?
Nele: “Bij de lokale landbouwer heb je altijd heel verse
producten. Eens je het verschil geproefd hebt, ben je
echt overtuigd. Een gesprekje voeren met de
landbouwer doe je ook vlugger dan met het personeel
in een warenhuis.”
Welke producten koop je meestal aan op de
hoeves?
Nele: “Vooral groenten, aardappelen, fruit, eitjes,
yoghurt en bloem om zelf brood te bakken.”

Het contact met de landbouw vind je belangrijk.
Vertelt hij/zij soms over hoe ze werken?
Nele: “Nee, dat doen ze meestal niet. Maar als je er
bent, zie je gewoon vaak hoe ze werken. Je krijgt er
ook eens tips hoe je sommige producten moet
gebruiken of hoe je iets klaarmaakt.
Korte keten is ook belangrijk om de ecologische
voetafdruk te verminderen. Is dit voor jou een
bijkomende stimulans?
Nele: “Het is soms makkelijker om vlug eens over en
weer te rijden tot bij de boer dan naar het warenhuis.
Al geef ik eerlijk toe dat ik meestal wel met de auto de
verplaatsing maak. Dit komt vooral omdat ik meestal
bij de boer langs ga in combinatie met een of andere
activiteit van onze dochter. Ik vind het wel beter dat bij
de hoevewinkel niet alles in duizend-en-één
verpakkingen zit. Om een voorbeeld te geven: vaak
zitten komkommers in een warenhuis in een folie
gewikkeld terwijl dit bij de boer niet het geval is.”
Dienst milieu I 056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be

Koop kort en win een hoevepakket

In de Week van de Korte Keten (4 tot 19 mei) staan onze hoeveverkopers centraal. Ga in die periode langs
in de hoevewinkel of op de boerderij en koop er lokale producten. Bij elke aankoop krijg je een lotje van de
korte keten-actie. Vul dit lotje in en je maakt kans op één van de vijf hoevepakketten.
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Waregem tekent

Tekenfestival voor jong en oud
Zondag 5 mei – 14.00u. tot 18.00u.
Waregem Tekent is een gloednieuw tekenfestival op tien
locaties in het centrum van onze stad. Herontdek potlood,
papier en inkt op een unieke manier in workshops en
doorlopende activiteiten, voor jong en oud, ervaren of
absolute beginner. Kom tekenen in de natuur, in de stad,
met papier, krijt of wol, op ramen en muren,
modelschetsen… alles kan. We roepen iedereen op om
mee te tekenen en Waregem om te toveren tot één
groot tekenatelier vol ideeën en kleur.

Treed binnen in het tattoosalon waar tekenaars je
arm beetnemen en erop los tekenen. Wie weet wil je je
arm nadien nooit meer wassen. Of neem plaats aan
de cartoontafel, en teken of word getekend.
Cartooniste Lesliesaurus maakt graag een leuke
cartoon van jou. Wat dacht je van een spannende
speeddate waar je in sneltempo unieke modellen in
leuke kostuums kan schetsen? Of ga aan de slag met
de wollen kubus waar een gekleurde bol wol je
potlood van dienst is.
Meer fan van street art? Dan kan je deelnemen aan
een interactieve straattekening. Of ga helemaal
wild in de tekenjungle waar een kleurloos monster
hunkert naar meer kleur. En wat als… robots konden
tekenen? Ontdek het spel van wind in de bomen die
robots aanstuurt tot tekenen. Misschien kan jij de
tekenrobots beïnvloeden?

Maar het kan ook gewoonweg heel simpel: beleef het
Urban Sketching-fenomeen en ga met een
schetsboekje en potlood aan de slag. Vergeet even je
smartphone en schets je unieke plaatje op papier.
Je kan ook een of meerdere workshops plannen
tijdens Waregem Tekent. Je kan schaduwschetsen
met alledaagse voorwerpen, of je kan een prachtige
collage maken die zo in een kadertje kan. Een boek
lezen wordt eens zo leuk met je zelf ontworpen
bladwijzer. Tijdens een initiatie zeefdrukken pimp je
je eigen tote bag of poster. Liever experimenteren met
muziek en tekenen? Of benieuwd wat de combinatie
tekenen, yoga en meditatie oplevert? Het kan
allemaal tijdens Waregem Tekent.

IN HET KORT
Wat? tekenfestival met workshops
en doorlopend aanbod
Wanneer? zondag 5 mei van
14.00u. tot 18.00u.
Wie? Jong en oud, absolute
beginner, ervaren rot … Kortom,
iedereen tekent!
Waar? 10 locaties in het centrum
van de stad: Bib / Biblab /
Boekenplein / Markt / Park Casier /
Koetshuis / Kunstacademie /
Be-Part / Verde-Art / Atelier Offline

Hoe? doorlopende activiteiten zijn
gratis, vooraf inschrijven is niet
nodig. Wil je een workshop
meepikken? Dan is vooraf
inschrijven een must. Bij enkele
workshops wordt een kleine
deelnameprijs gevraagd.
Meer info? de volledige
programmafolder kan je aanvragen
bij de dienst cultuur.
Of check
www.waregemtekent.be

Dienst cultuur I 056 62 12 56 I cultuur@waregem.be
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Lokale helden in Waregem
“Onder alle Vlaamse kerktorens huist veel talent, dus er moet in de regio toch wel een arsenaal
aan fijne muzikanten zijn die weg willen uit hun repetitiehok?”, dacht het team van De Schakel.
Dus gingen ze op zoek naar een ideaal moment om dat talent aan te moedigen. Aan de vooravond
van Kerekewere krijgen vijf lokale bands de kans hun kunnen aan het publiek te tonen. KNEUS is
zo een groep die de gelegenheid met beide handen neemt. Tijd voor een korte babbel met
frontman Jens.
Waarom beslisten jullie om uit de schaduw te treden?
Jens: “Aangezien we alle drie Waregemse roots hebben, leek het ons
leuk om een groter podium te betreden. Stiekem droomden we ervan om
ooit eens in de schouwburg te spelen en nu krijgen we deze unieke
kans.”
Hoe is de band ontstaan?
Jens: “Als drie chiromakkers kennen we elkaar reeds jaren en het
kriebelde al een tijdje om samen een band te beginnen. Anton en ik
hadden al een achtergrond bij andere bands, maar een nieuwe uitdaging
houdt alles spannend.”

Wie is KNEUS:
Jens Verschueren
(zang + gitaar)
Anton Puttemans
(bas)
Levi Verbauwhede
(drum)

Wat is het verhaal achter ‘KNEUS’?
Jens: “Zolang we geen naam vonden, was het 'Kneusje wil drummen'
aangezien het Levi zijn eerste band is. We vonden niet direct een naam
en toen kwam een trouwe fan met het idee om ons als KNEUS te
dopen.”
Omschrijf even jullie muziek?
Jens: “We werken volop aan ons eigen repertoire die we in de hoek van
de alternatieve rock en grunge steken. Om onze inspiratiebronnen te eren
spelen we ieder optreden een eigen versie van bekende nummers van
o.a. Pearl Jam, The Cure en Fleetwood Mac. We beloven er dus een tof
feestje van te maken.”

Lokale Helden (met gratis toegang) vindt plaats op vrijdag 26 april vanaf 20.30u. Wie er nog op het
programma staat, ontdek je op www.ccdeschakel.be.
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Hippische kalender

(H = hippodroom, SV = Sport.Vlaanderen-centrum)
n Zaterdag 20/04 tot maandag 22/04:
nationale eventingwedstrijd CNC (SV)
n Vrijdag 26/04 tot zondag 28/04:
internationale dressuurwedstrijd CPEDI*** Quadrille (SV)
n woensdag 1/05: Openingskoerse (H) & jumping WVRF (SV)
n zaterdag 4/05: jumping WVUR (SV)
n zondag 5/05: Mixte meeting (H) & jumping WVUR (SV)
n zondag 12/05: dressuurwedstrijd para-equestrian (SV)
n zondag 19/05: Mixte meeting (H) & dressuur WVUR (SV)
n zondag 26/05: American Day Racing (H)

Nog tot en met 2 juni

Expo Stief DeSmet
Be-Part
De tentoonstelling Paradise,
Prototypes & Other
Deconstructions toont nieuw werk
van kunstenaar Stief DeSmet.
DeSmet richt zich in zijn oeuvre op
de breuklijn tussen natuur en
cultuur. Als vertrekpunt
recupereert hij iconische beelden
uit ons collectief geheugen en
combineert hij deze met
botanische elementen en
industriële bouwmaterialen.
Vervolgens herschikt hij deze in
schilderijen, zeefdrukken,
sculpturen of performances.

Zaterdag 20 april,
18 mei
Kunst in het Koetshuis

Alle info vind je op www.waregem.be/koetshuis en de
Facebookpagina Het Koetshuis Waregem.
n 12/04 – 22/04:
Nancy Taelman, Joke Maes en Demanet Christel
n 25/04 – 29/04: Marc Mahieu
n 05/05: Waregem Tekent ‘Speedmodelschetsen’
n 09/05 – 13/05: Rita Waelkens
n 16/05 – 20/05: Stephane Wante
n 23/05 – 27/05: Christien Dutoit

CoderDojo
9.30u.-12.30u. | bibliotheek
Waregem
Hou je van computers, games en
zelf (leren) programmeren? Dan is
CoderDojo helemaal iets voor jou!
Leer alles over websites, games,
apps en software en ga er
onmiddellijk mee aan de slag.
Gratis, inschrijven via
www.coderdojo-waregem.be.
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Vrijdag 26 april

Woensdag 24 april

Start to nordic walking
9.30u. | sportcentrum De Treffer
Negen lessen sportief wandelen
met aangepaste stokken. Wil je
leren wandelen met poles of jouw
techniek verbeteren?
www.waregem.be/
starttonordicwalking

Buitenspeeldag
13.00u.-17.00u. | stadionvijvers
Op woensdag 24 april gaat de
televisie een namiddagje uit. Dan
gaan alle kinderen samen buiten
spelen, want ook dit jaar valt er
rond de stadionvijvers in Waregem
van alles te beleven. Kom springen
op de verschillende springkastelen,
doorsta een parcours van
hindernissen, ga het water op of
maak een duizelingwekkende
sprong op een luchtkussen. Klim zo
hoog je kan, versla je vrienden in
een spelletje pannavoetbal, weef
een kleurrijk touwenkunstwerk of
blaas reuze zeepbellen… Ook voor
kleuters is er animatie op maat
voorzien.
De buitenspeeldag is volledig gratis
en er is de hele middag gratis water.
Trommel al je vrienden, familie en
buren op en beleef de allerleukste
buitenspeelnamiddag!
www.waregem.be/
buitenspeeldag

Digidokter
10.00u.-12.00u. | bibliotheek
Waregem
Elke maand kan je bij de digidokter
heel wat bijleren over ICT.
n 27/04: fiets- en wandelroutes
online uitstippelen
n 25/05: eID en itsme, dit kan je er
allemaal mee.
5 euro, inschrijven via
www.vormingplusmzw.be

Woensdag 24 april –
dinsdag 23 juli

Zaterdag 27 april
(expo tot 4 mei)

Tentoonstelling The American
Golden Century door Serge
Moreel
HIPPO.WAR
Voor dit project maakte kunstenaar
Serge Moreel schilderijen over de
Verenigde Staten tijdens de 20e
eeuw. Vertrekpunt en voornaamste
focus ligt op de deelname van de
Amerikanen tijdens WOI. Zo wordt
onder andere de passage van
Amerikaanse troepen in Waregem
afgebeeld.
www.hippowar.be
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Vrijdag 26 april, 17 mei

Vertelhut
16.00u.-16.30u. | bibliotheek
Waregem
Eén keer per maand kan je op
vrijdagavond in onze Vertelhut naar
de leukste verhalen komen
luisteren. Ideaal om het weekend in
te zetten! Gratis, vooraf inschrijven
niet nodig.

Zaterdag 27 april,
25 mei

Luna expo-concert
11.00u. | Zaal 29 Kunstacademie
Het muzikale verhaal komt van de
leerlingen fluit en groepsmusiceren.
De klas geluidsleer en
opnametechnieken maakt er een
mooie audioversie van. En de
leerlingen beeldatelier doen er nog
hun eigen creatieve schep bovenop.
Het resultaat is een interactieve
expo/concert waar je van 27 april
tot 4 mei kan van genieten, ook met
je smartphone!
www.academiewaregem.be

Zaterdag 27 april

Kerekewere
17.00u.-00.00u. | CC De Schakel
CC De Schakel stelt voor de vijfde
keer Kerekewere voor. Kom
proeven van de specialiteiten van
het huis: theater, muziek, circus en
humor. Tot middernacht wordt onze
schouwburg ondergedompeld in
een fijne festivalsfeer en worden
bezoekers getrakteerd op meer dan
zeven acts en concerten, met onder
andere de finalisten van De Nieuwe
Lichting Mooneye, stand-up
comedy van Piet De Praitere, magie
door Tim Oelbrandt, muziek door
PJDS en Reena Riot en installaties
door Robbert&Frank Frank&Robbert
en Cie Woest.
www.ccdeschakel.be

Zondag 28 april

Erfgoeddag
10.00u. – 18.00u. | Canvas
Claessens (Molenstraat 47)
‘Hoe maakt u het?’ Met deze
slagzin zetten we de ambachten in
de schijnwerpers op Erfgoeddag.
We plaatsen papier en doek
centraal in de unieke
bedrijfsgebouwen van Canvas
Claessens. Doorheen de dag kan je
deelnemen aan verschillende
activiteiten. Je kan inschrijven voor
een rondleiding achter de schermen
van Canvas Claessens, zelf papier
scheppen en eens snuisteren in een
aantal unieke stukken uit de
collectie van het stadsarchief.
www.hippowar.be

Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

Donderdag 2 mei

Praatcafé kanker
14.00u. | zaal De Mustang
(rechtover CC De Schakel)
Het praatcafé richt zich naar
kankerpatiënten en hun familie. Op
2 mei maken we ruimte voor een
informeel koffiemoment. Een
gezellig samenzijn waarin we
ervaringen met elkaar kunnen
delen. Deelnemen is gratis maar
inschrijven is verplicht via
maria.dhont@pandora.be of
056 71 00 88.

Woensdag 8 mei

Voorlezen XL
15.00u.-16.30u. | bibliotheek
Waregem
Voorlezen XL, dat is 90 minuten
voorlees- en knutselplezier! We
maken een kunstwerk geïnspireerd
door Nick Ervinck, naar aanleiding
van de onthulling van zijn sculptuur
op het Boekenplein. Jouw creatie
komt zelfs in een echte
tentoonstelling terecht!
Gratis, wel inschrijven via
bibliotheek@waregem.be.

Zaterdag 4 zondag 12 mei

Week van de korte keten
(Zie pagina 14)

Zondag 5 mei

Waregem Tekent
14.00u.-18.00u. | Bib, Biblab,
Boekenplein, Markt, Park Casier,
Koetshuis, Kunstacademie,
Be-Part, Verde-Art, Atelier Offline
www.waregemtekent.be
(zie pagina 15)

Zondag 5 mei

V-Dag
10.30u. | dekenale kerk &
oorlogsmonument
Op zondag 5 mei herdenken we
met een Eucharistieviering,
bloemenhulde aan het
oorlogsmonument en receptie in
het stadhuis hoe de waanzin van
Wereldoorlog II ten einde kwam.

Maandag 6 mei –
zondag 26 mei

Internationaal
beeldhouwsymposium
park Casier
www.vansteentotbeeld.be

I N WA R E G E M

gaan tussen 14.00u en 16.00u.
Als je echt álles wil weten over de
bezienswaardigheden, kan je om
14.00u meefietsen in het wiel van
een van onze stadsgidsen. Dit is
volledig gratis! Daarnaast krijgt elke
deelnemer bij de start een
drankbonnetje. Dat kan je in
’t Gaverhopke (kort traject) of Ter
Leie (lang traject) omruilen voor een
verfrissend drankje. Schrijf je voor
de tocht met gids wel even in via
daguitstappen@waregem.be of
056 62 12 52.
Ook op waregem.routeyou.com
kan je beide fietsroutes
downloaden. Neem zeker
eens een kijkje!

Maandag 13 mei
Vrijdag 10 mei

Sportquiz
19.30u. | SO Gaverke
Zijn jullie de strafste sportkenners
van Waregem? Schrijf je team dan
nu in!
www.waregem.be/nieuws/
sportquiz

Zaterdag 11 mei

Mama VIP-dag
Centrum
Een shopping event met heel veel
aandacht voor alle mama’s. Met
animatie, kortingen en fijne
extraatjes in de handelszaken.

Mantelzorgcafé
14.00u.-16.00u. | de Mustang
(rechtover CC De Schakel)
Mantelzorgcafé over de meest
voorkomende vormen van
dementie en de gevolgen ervan.
Inschrijven via mantelzorg@welzijn.
waregem.be of 056 62 97 36.

Zaterdag 18 mei

Boekstartdag
10.00u.-16.00u. | bib Waregem
www.waregem.be/
boekstartdag
(zie pagina 13)

Zaterdag 11 mei

HIPPO.WAR-fietsroute
14.00u. | Bezoekerscentrum
HIPPO.WAR
Deze nieuwe fietstocht vertrekt en
eindigt aan bezoekerscentrum
HIPPO.WAR en passeert langs alle
plaatsen in Waregem met een
betekenis in één van beide
wereldoorlogen. Je kan kiezen
tussen de lange (37 km) of verkorte
route (23 km). Als je zelf de tocht
wil verkennen, kan je van start
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Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!
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Vrijdag 24 mei

Feesten met de buren
Nodig op 24 mei je buur uit voor
een glaasje en een hapje. Om elkaar
beter te leren kennen, of om jullie
jarenlange vriendschap te bezegelen
met een gezellige bijeenkomst.
Schrijf je buurt in, zoek een leuke
feestlocatie en laat iedereen zijn
eigen lekkernijen en stoel
meenemen. Zo heb je weinig werk
als organisator en het is even
gezellig als een groots opgezet
feest. Vul tegen woensdag 1 mei de
activiteitenfiche in (waregem.be/
activiteitenfiche) en ontvang een
gratis promopakket. Vergeet zeker
niet na te gaan of je recht hebt op
een feestcheque (waregem.be/
feestcheques).
dagvandeburen@waregem.be

Zaterdag 25 mei

Zwemloop
17.00u. | Sportcentrum De Treffer
Iedereen die graag zwemt én loopt
kan zich helemaal uitleven aan de
stadionvijvers, zowel recreatief als
competitief. De jeugdreeksen (vanaf
8 jaar) starten om 17.00u. De
volwassenen staan rond 18.30u. op
het programma. Wil je meedoen
maar twijfel je aan je voorbereiding?
Dan kan je een trainingsschema
krijgen bij Waregem Sport.
#sportersbelevenmeer
www.waregem.be/sport/
zwemloop

Zondag 26 mei

Memorial Day
15.00u. | Amerikaanse
begraafplaats
De American Overseas Memorial
Day Association herdenkt de
gesneuvelde Amerikaanse soldaten
uit de Eerste Wereldoorlog.
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stempels bezaaid formulier is de
aanleiding voor een ontroerend of
hilarisch verhaal. De bureaucratie is
een labyrint dat niemand begrijpt.
Maar de ambtenaar aan het loket
wijst de weg. Zij kent het antwoord
op alle vragen en weet wat de
toekomst brengt. Of misschien niet.
www.ccdeschakel.be

Zaterdag 1 juni

Finissage Stief DeSmet
18.00u. | Be-Part
Met concert van Tim Vandenbergh
en Seraphine Stragier.
www.bepartlive.org

Dinsdag 28 mei

Theatervoorstelling Orakel
20.00u. | CC De Schakel
Orakel is het tweede
hartverwarmende theaterproject van
vzw Celestial Mekaniks, met een
originele regie van Sophie
Cocheteux-Depraeter. Vijftien
migranten die onze taal leren,
brengen volksverhalen, mythes en
legenden uit Azië, Europa, Afrika en
Amerika in het Nederlands. Een
team van professionele kunstenaars
begeleidde hen negen maanden
lang. Ze vertrekken vanuit de
ervaringen van de deelnemers op
een plaats die iedereen kent: het
administratief centrum. Zij komen
langs voor een paspoort, een
verblijfskaart, een huwelijk… Elke
vraag, elk document of met

Dinsdag 4 juni

Seizoensvoorstelling 2019-2020
20.00u. | CC De Schakel
Het cultuurseizoen loopt terug
stilaan op zijn einde, dus kunnen we
al uitkijken naar volgend seizoen.
CC De Schakel laat je vanaf
september weer thuiskomen in de
schouwburg met een gevarieerd
aanbod theater, muziek, circus,
humor, dans, film, vormingen...
Programmatoren Dave, Veerle en
Joost maken je wegwijs in het
programma voor seizoen 20192020. Het is alvast uitkijken naar
onder andere Alex Agnew, Natalia &
Jef Neve, Raymond van het
Groenewoud, Kapitein Winokio en
Lady Linn. Wie en wat meer? Dat
kom je op 4 juni te weten.
www.ccdeschakel.be

Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!
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19 juli, 24 juli, 1 augustus en 7 augustus

Vrijdag 7 juni

Henk Rijckaert – Maker
20.00u. | CC De Schakel
Wanneer was de laatste keer dat je iets
gemaakt hebt? Iets dat kapot was weer
gefixt. Kunnen we dat nog? Of geven we
het gewoon van tevoren al op? Want
dingen repareren is tijdverspilling!
Vroeger was het anders. Als de auto
kapot was, dan deden we de motorkap
open en draaiden we aan een paar
vijzen. Kom naar de grappigste doe-hetzelver van het land Henk Rijckaert en
ontdek wat hij geleerd heeft!
www.ccdeschakel.be

Boottochten
Jachthaven Sint-Eloois-Vijve
Op vrijdag 19 juli, woensdag 24 juli, donderdag 1 augustus en
woensdag 7 augustus neemt stad Waregem je mee op tocht over
de Leie. Onder meer een gezellige Spaanse nocturne,
kindvriendelijke boottocht, uitstap naar Brugge en een sfeervolle
schlagerboot staan op het programma. Bovendien is er niet enkel
de tocht op zich, maar is er ook altijd lekkers te verkrijgen op de
boot. Zo is er op de Spaanse nocturne paëlla à volonté, op de
schlagerboot heerlijke
koffie met taart en op
de boottocht naar
Brugge zelfs een
varkentje aan ‘t spit.
De boottochten
vormen het ideale
decor voor een
ontspannende
zomerdag op onze
kronkelende Leie.
www.waregem.be/
boottochten
Alsof de vier boottochten nog niet genoeg waren, passeert
er op zondag 4 augustus een ‘Fietsboot’ door Waregem. De
Fietsboot vertrekt in Harelbeke en houdt halt in Waregem,
Machelen en Deinze.

Donderdag 19 december
Natalia & Jef Neve
20.00u. | CC De Schakel
Het lijkt een of andere uitdaging
voor een nieuw tv-format, maar
niets is minder waar: Natalia en Jef
Neve staan samen op het podium.
Combineer het krachtigste koppel
stembanden van Vlaanderen met
de meest veelzijdige pianist van dit
moment en je krijgt gegarandeerd
vuurwerk!
www.ccdeschakel.be

KOOP JE
TICKET!
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ZIJ
sprong

Omdat kort maar krachtig ook kan, maken we op deze pagina
steeds een zijsprong met enkele woorden en beelden. Een
opsomming van weetjes en activiteiten die altijd handig zijn
voor de komende tijd!

Bebloemingsactie
Je kan je nog tot 15 juni inschrijven voor de
bebloemingsactie via www.waregem.be/
bebloemingsactie. De keurders gaan begin juli op
pad om de bloemenpracht aan je voorgevel of in je
voortuin te beoordelen vanop de openbare weg.
De bebloemingsactie is het ideale moment om
Waregem op te fleuren!

Stallingen hippodroom
Op 1 mei worden 84 nieuwe stallingen
geopend op de Gaverbeekhippodroom. Onze
stad van het paard investeerde 1,1 miljoen
euro in het project zodat er op wedstrijddagen
geen tekort meer is aan stallingen. De
nieuwbouw ligt tussen het domein van hoeve
Deraedt en Hippo. Loggia.

Waregemse
klimaatbende

100 + 1000 Km
tegen kanker

Op 21 maart ondertekenden
veertien Waregemse
basisscholen een
klimaatcharter. Zij starten
volgend schooljaar als
klimaatbende. Dat betekent:
in eigen school de
klimaatopwarming zoveel
mogelijk beperken en
andere scholen uitdagen om
hetzelfde te doen.

Drie stadsteams hebben op zondag 24
maart hun loopschoenen aangetrokken om
in totaal 100 km tegen kanker te lopen in de
Schorre in Boom. Tijdens het
Hemelvaartweekend (30 mei – 2 juni) is het
de beurt aan onze vier fietsteams (foto) die
elk 1000 km in de kuiten zullen hebben voor
het goede doel!

Gezondste organisatie
Op donderdag 28 februari werden de prijzen uitgereikt voor de wedstrijd
‘de gezondste organisatie van Waregem’. TVH haalde goud, Femma
Waregem-Karmel ging met zilver naar huis en de Vrije Basisschool
Beveren-Leie kreeg brons. De wedstrijd riep alle Waregemse
organisaties op om actie te ondernemen rond niet-roken, geestelijke
gezondheid of bewegen. We organiseren deze wedstrijd ook in 2019.
Neem een kijkje op www.waregem.be/gezondsteorganisatie.
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DIENSTVERLENING

Openingstijden stadswinkel en dienst burgerzaken
van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
9.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

tot
van
12.00u.
13.00u.
doorlopend tussen 12.00u. en 13.00u.*
12.00u.
13.00u.
12.00u.
12.30u.
12.00u.
-

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.
-

Gesloten op maandag 22 april,
woensdag 1 mei, donderdag
30 mei, vrijdag 31 mei en zaterdag
1 juni.

Openingstijden andere diensten in het stadhuis
van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

tot
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.30u.

van
op afspraak
op afspraak
op afspraak
-

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.
-

Het stadhuis is gesloten op
maandag 22 april, woensdag 1 mei,
donderdag 30 mei, vrijdag 31 mei en
zaterdag 1 juni.

Openingstijden deelgemeentehuizen
Beveren-Leie
13.00u.-17.00u.
8.30u.-12.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Desselgem
13.00u.-17.00u.
8.30u.-12.00u.
-

Sint-Eloois-Vijve
13.00u.-17.00u.
8.30u.-12.00u.
-

De deelgemeentehuizen zijn
gesloten van 8 april tot en met
22 april, op woensdag 1 mei,
donderdag 30 mei, vrijdag 31 mei
en zaterdag 1 juni.

Openingstijden welzijnswinkel
van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

tot
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.

van
13.30u.
13.30u.
13.30u.
13.30u.
13.30u.

tot
17.00u.
18.00u.
17.00u.
17.00u.
17.00u.

Het welzijnshuis is gesloten op
maandag 22 april, woensdag 1 mei,
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei.

Openingstijden openbare bibliotheken
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Waregem
13.00u.-19.00u.
10.00u.-19.00u.
13.00u.-19.00u.
10.00u.-19.00u.
13.00u.-19.00u.
10.00u.-16.00u.

Leescafé
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
9.00u.-19.00u.
10.00u.-16.00u.

Desselgem
14.00u.-19.00u.
13.30u.-17.30u.
10.00u.-12.00u.

Sint-Eloois-Vijve
9.00u.-12.00u.
16.00u.-19.00u.
De bibliotheken zijn gesloten op
maandag 22 april, woensdag 1 mei,
donderdag 30 mei, vrijdag 31 mei en
10.00u.-12.00u. zaterdag 1 juni.

Waregem
12.00u.-19.00u.
12.00u.-19.00u.
8.00u.-15.00u.

Beveren-Leie
14.00u.-18.00u.
8.00u.-16.00u.

Openingstijden recyclageparken
maandag
dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag
zaterdag

Je kan ook terecht op de
recyclageparken van Deerlijk en
Wielsbeke. Alle recyclageparken
zijn gesloten op maandag 22 april,
woensdag 1 mei en donderdag
30 mei.

Wachtdienst en nuttige telefoonnummers
Apothekers

Centraal nummer

Tandartsen
0903 99 000

(€ 1,50/minuut) of via www.apotheek.be of aan de ingang
van iedere apotheek

Dokters

Centraal nummer

1733

Druk 1 voor Nederlands + toets je postcode in en eindig met
een hekje: 8790#, 8791#, 8792# of 8793#

Centraal nummer

0903 399 69

(€ 1,50/minuut) Het callcenter verbindt je door met de dichtst
bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag, zon- en
feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis
Centraal nummer

04
2

056 62 31 11
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CANVAS CLAESSENS
MOLENSTRAAT 47
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www.waregem.be/erfgoeddag
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